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1

Dijous

A Palma, ahir va néixer en Marc, primer fill de’n Pedro Vives Ramon i na
Irene Vich Picornell En Marc també és el primer nét que arriba a casa dels
seus padrins. Enhorabona a tots, especialment els pares, i moltes felicitats.

3

Dissabte

Aquest matí s’han celebrat les eleccions de la Junta Directiva de l’Associació
de Persones Majors. Han votat 94 persones (de 98 possibles) i la candidatura
encapçalada per en Miquel Tomàs Àlvarez, ha obtingut 17 vots més que la
de’n Joan Alorda Albertí. En Miquel Àlvarez subsituirà en Josep Cunill Vives,
que els darrers 14 anys ha estat el president d’aquesta associació. Pel que
hem pogut escoltar, han estat unes eleccions més polèmiques del que calia
esperar, amb fets i retrets que no ajuden gens a la bona convivència.

4

Diumenge
del Ram.

A Sa Plaça de la Vila, a les 11:00 hores, amb un bon sol i agradable
temperatura, Mn. Eugeni Rodríguez ha fet la tradicional benedicció d’uns brots
d’olivera, per, a continuació celebrar la processó del Diumenge del Ram pel
carreró de davant l’Ajuntament.

6

Dimarts

Avui ha vingut de visita al nostre poble la Directora de S’Institut de Serveis
Socials i Esportius, Sra. Margalida Vilanova, que ha estat rebuda per les
autoritats locals i representants de l’Associació de Persones Majors

12

Dilluns de
Pasqua

Com és tradicional, avui és festa local a Banyalbufar. Hem passat la Setmana
Santa, amb les acostumades celebracions eclesiàstiques de cada dia i una
temperatura més fresca de l’habitual. Cal destacar que a l’església parroquial
s’ha pogut veure la nova i potent il·luminació de l’altar major i que, en els
actes solemnes del Dia de Pasqua, els oficiants varen estrenar una casulla
adquirida per la parròquia per a les celebracions més solemnes.

13

Dimarts

Aquests dies, el canal municipal de TV anuncia que, a partir de passat demà,
els usuaris d’internet podràn gaudir de les avantatges de la línea ADSL.

15

Dijous

L’Ajuntament ha organitzat, per avui horabaixa, un desplaçament amb
autocar per anar al Teatre Xesc Forteza, de Palma, a veure l’obra El bosc de
la Senyora Avia. S’han apuntat una trentena de persones.

17

Dissabte

Avui i demà tendrà lloc, al Claustre de Sant Domingo de Pollença, la I Fira del
vi de Mallorca, a la qual està prevista l’assistència conjunta, i muntatge d’un
stand, d’alguns productors de malvasia de Banyalbufar. Ànim, i a veure si la
producció de vi de malvasia de Banyalbufar arriba a treure es cap.

18

Diumenge
del Àngel

Organitzat per Bany-Al-Bahar, i amb l’ajut d’unes entusiastes col·laboradores,
a la Plaça de la Vila ha tengut lloc un dinar popular de fava parada. Hi han
assistit un centenar de persones que, a més de gaudir de la gastronomia
mallorquina i d’un bon ambient, han pogut endurse’n una escudella de regal.
Pot semplar poc objectiu, però s’ha de donar l’enhorabona a les cuineres i a
l’organització.
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19

Dilluns

Ahir, a l’edat de 91 anys, va morir na Bàrbara Albertí Tomàs (de Cas Queso).
El funeral tindrà lloc demà, a les 20:00 hores. Descansi en pau.

21

Dimecres

Banyalbufar es mou (no és un slogan). Mirau: dissabte passat, el matí,
Assemblea de «la Hermandad de Pescadores del Puerto de Banyalbufar» i
l’horabaixa de l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar. Per demà, eleccions en el
comité local d’U.M., i per passat demà, Assemblea de l’Associació de Persones
Majors. Ja ho veis, la societat civil banyalbufarina està més viva que mai.

23

Divendres

En el diari “el Mundo” d’avui, es fa ressò de l’èxit del dinar de fava parada de
diumenge passat.

24

Dissabte

Els truquers de Banyalbufar estan d’enhorabona. Dissabte passat, les parelles
formades per en Tolo Isern i en Tolo Mir, i en Pau Albertí i en Toni Cunill,
passaren una ronda més, (i ja van 4) en el campionat de truc de Mallorca que
es desenvolupa en El Casino (Santa Ponsa).

26

Dilluns

Dissabte passat, a la biblioteca municipal i convocats per l’Ajuntament, es
reuniren la majoria de comerciants i associacions del municipi. Un representat
de la productora Palma TV va presentar i comentar un projecte per realitzar,
entre tots, un audiovisual per a la promoció de Banyalbufar. La cosa va
quedar pendent d’altres converses.

27

Dimarts

La setmana passada, més concretement els dies 20, 21 i 22, a l’entrada de
l’edifici Ramon Llull de la UIB, va tenir lloc una exposició-mostra de
publicacions realitzades en els pobles de les Illes Balears, en l’època
contemporània. El nostre poble estava present amb onze llibres, aportats per
l’Ajuntament i l’A.C. Bany-Al-Bahar.

30

Divendres

El Govern usa un helicòpter per arreglar el mur de contenció a cala
Banyalbufar. Aquest és el titular que encapçala una notícia publicada en el
Diari Balears d’ahir, i també a “Última Hora”, per informar de les obres que

começaren fa dos dies en el port. Aquestes obres corren a càrrec de la
Direcció General de Ports i tendràn una duració de dues setmanes.
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